
GRUP DESTI ALLOTJAMENT DATES PREU ACTIU PREU NO ACTIU

N. S. INTERM. A PALAMÓS MAS GORGOLL 22 AL 29 DESEMBRE 505 € 555 €

N. S. INTERM. B LA SEU D'URGELL ALBERG LA VALIRA 29 DESEMBRE AL 5 GENER 505 € 555 €

N. S. LIMIT. A PALAMÓS MAS GORGOLL 22 AL 29 DESEMBRE 535 € 585 €

N. S. LIMIT. B LA SEU D'URGELL ALBERG LA VALIRA 29 DESEMBRE AL 5 GENER 535 € 585 €

N. S. INT.+50/ LI. +45 A PALAMÓS MAS GORGOLL 22 AL 29 DESEMBRE 540 € 590 €

N. S. INT.+50/ LI. +45 B PALAMÓS MAS GORGOLL 29 DESEMBRE AL 5 GENER 540 € 590 €

N. S. EXT. I GEN. A PALAMÓS MAS GORGOLL 22 AL 29 DESEMBRE 980 € 1.075 €

N. S. EXT. I GEN. B PALAMÓS MAS GORGOLL 29 DESEMBRE AL 5 GENER 980 € 1.075 €

PROPOSTA VACANCES NADAL 2017 FEDERACIÓ ACELL

 

 

 

 El preus esta subjectes a possibles modificacions 

 Al preu cal afegir 18€ en concepte d’assegurança, 12€ en concepte de llicència federativa en cas de no tenir-la  i 48€ en concepte transport 

(opcional) 

 Cal recordar que tenim els ajuts de l’ICASS i les Beques de les diputacions. 



 

Condicions d’inscripció 

Qui es pot inscriure? 

• Persones amb discapacitat intel•lectual majors de 12 anys residents a  Catalunya. 

• Per a aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà realitzar una entrevista prèvia. Demaneu dia i hora     al 

tel: 93 2749810 

 

Dates: 

• Inscripcions: 

Federats actius i centres socis: a partir del 7 de novembre a les 10:00 h. 

Federats no actius: a partir 9 de novembre a les 10:00 h. 

• Data màxima de lliurament de documentació: 1 de Desembre  a les 14:00h. 

Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció, fins que s’exhaureixin. 

 

Documentació que cal portar: 

Aquells que us inscriviu per primer cop: 

• Documentació necessària per la llicència federativa si no la teniu. 

· Fotocòpia DNI participant i pare/mare/tutor/a  (per les dues cares) 

· Fotocòpia Targeta Sanitària participant 

 

Aquells que ja heu participat altres cops: 

• Autorització i pauta de medicació. 

 

Llicència federativa: 

• Cost: 12 Euros. 

• Fitxa de llicència (demanar a l’Acell) 

• 1 fotografia mida carnet. 

• Fotocòpia del Certificat que acrediti una discapacitat intel•lectual. 

• Butlleta Bancària (demanar a l’Acell) 

 

  Federats No Actius 

-Per tal de formalitzar la inscripció, caldrà abonar el 100% de l’import de  la plaça abans del dia 22 de 

novembre, de no ser així l’Acell es reserva el dret d’anul·lar la plaça. 

 

Baixes      

En cas de baixa, si es comunica fins el 21 de novembre, l’ACELL abonarà el 40% de l’import cobrat 

de la plaça i el total del transport i assegurança. Si es comunica entre el 22 de novembre i el  10  de 

Desembre, s’abonarà el 30% de l’import cobrat de la plaça i el total del transport i assegurança. A 

partir de dia 11 de desembre (inclòs) no hi haurà cap abonament. 

 

Beques i ICASS 

Com sempre, comptem amb el suport de les beques de les Diputacions i l’ICASS. Per a més informació podeu 
trucar al telèfon: 93 2749810 o consultar la nostra pàgina web.  


